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Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2019 

 

Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak vedrørende 

regulering av lodde i Barentshavet i 2019: 

 

 Jamfør landsmøtevedtak 3 og 4 mai 2012, sak 6, står Norges Kystfiskarlag fast ved at 

lodda er en viktig nøkkelbestand i Barentshavet og at loddebestandens hovedfunksjon 

må være som matkilde for andre kommersielt viktige arter. Dette gjelder ikke minst 

utsatte arter som kysttorsk, uer m.fl, men også kongekrabbe.  

 Norges Kystfiskarlag er tilfreds med at det ikke åpnes for et kommersielt fiske etter 

lodde i 2019, med bakgrunn i at lodde er en viktig nøkkelbestand for hele økosystemet  

 Ett evt. fiske må ikke åpnes før gytemoden lodde har skilt seg fra umoden lodde, det 

vil si at fisket ikke må åpnes før lodda har nådd kysten.  

 De store svingningene i loddebestanden, og sammenhengen mellom beitepresset fra 

andre arter og størrelsen på loddebestanden som igjen gjør seg gjeldende, tilsier at det 

bør utvises særlig vaktsomhet i forhold til et direktefiske etter lodde.  

 Lodde som dør ned etter gyting har stor betydning som mat for andre kommersielt 

viktige arter.  

 Hyse er en stor konsument av lodderogn. Blant annet vil hysebeitingen på lodderogn 

reduseres dersom hysa har nok død/døende lodde å beite på, noe som vil øke 

sannsynligheten for sterke årsklasser av lodde også i årene fremover. 
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